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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ  ΖΕΥΓΩΝ 4ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ  
 

1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 
Εγκαταστάσεις του ΟΑΜΡ (επί της λεωφόρου Ρόδου-Λίνδου 5ο χλμ), την 
Πέμπτη  25/11 ώρα 21:00, το Σάββατο  27/11 ώρα 19:00 και την Κυριακή 
28/11 ώρα 19:00.  
 
2. Τρόπος διεξαγωγής  
O αγώνας θα διεξαχθεί σε μία κατηγορία όπεν. (Εφόσον πληρούνται οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις των ζευγών η απονομή των masterpoints θα γίνει 
με το σύστημα stratified).  
Το σύστημα του αγώνα θα καθοριστεί από το διαιτητή μετά την 
οριστικοποίηση των δηλώσεων συμμετοχής. Οι διανομές θα είναι  
προμοιρασμένες  από  ηλεκτρονικό  υπολογιστή,  χωρίς κανένα  περιορισμό 
και η  βαθμολογία  θα  είναι  σε  Matchpoints (σύστημα  ακεραίου  τοπ).   
Θα ισχύουν ο ΔΚΑΜ/17  και οι Πάγιοι Κανονισμοί της ΕΟΜ. 
O αγώνας ανήκει στην 4η βαθμίδα και θα απονεμηθούν οι αντίστοιχοι βαθμοί 
διάκρισης.  
Έπαθλα θα δοθούν στα τρία πρώτα Ζεύγη της γενικής κατάταξης, καθώς και 
στο 1ο Ζεύγος των κατηγοριών 1-11, 1-9 & 1-6. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
να δοθούν τα έπαθλα των κατηγοριών είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 4 
ζευγών ανά κατηγορία. 
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση του ισχύοντος 
εγκεκριμένου από την ΓΓΑ  υγειονομικού πρωτοκόλλου 
 
3. Όροι  συμμετοχής 
 Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν  όλοι  οι  αθλητές  που  έχουν καταβάλει το  
παράβολο  Αγωνιστικού  Δελτίου  της  ΕΟΜ  για  το  2021. 
Κάθε  συμμετέχων,  με  την  δήλωση  συμμετοχής  συμφωνεί  και  αποδέχεται  
ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  παρούσας  προκήρυξης,  όπως  και  
όλες  τις σχετικές  διατάξεις  των  κανονισμών  της  ΕΟΜ  και  του  ΔΚΑΜ/17. 
Επιτρέπεται η αντικατάσταση αθλητή με άλλον με την προϋπόθεση ίδιας  η 
μικρότερης κατηγορίας.    
Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  θα  γίνονται  δεκτές  μέχρι  και την Τετάρτη 24/11 
και ώρα 21:00. Τυχόν  εκπρόθεσμες δηλώσεις  συμμετοχής μπορεί να γίνουν 
δεκτές μόνο κατά την κρίση του διαιτητή. Η συμμετοχή  ορίζεται  σε  € 15  ανά  
άτομο και θα  καταβληθεί  την πρώτη  ημέρα  του αγώνα.   
 
4. Διαιτητής , Eπιτροπή Εφέσεων, Οργανωτική Επιτροπή 
 Διαιτητής είναι ο Δημήτριος Παπαεμμανουηλ. 
Επιτροπή εφέσεων: Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ 
Οργανωτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του Ομίλου  
 
 


